
 
Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till seminarium  

 
 
Stiftelsen Rättsstatens Vänner har till uppgift att belysa förhållanden som ur rättsstatlig 
synpunkt har betydelse för rättsutvecklingen i samhället. Denna uppgift genomförs i första 
hand genom att stiftelsen anordnar seminarier inriktade på frågor om rättsstaten. För att 
genomföra det aktuella seminariet har stiftelsen fått stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse.  
 
Seminariet är avgiftsfritt. Det riktar sig till domare, advokater, åklagare, politiker, 
vetenskapsmän inom juridik och samhällsvetenskap liksom till andra som har intresse av 
frågor om rätt och rättssäkerhet. Om Stiftelsen Rättsstatens Vänner och dess verksamhet 
kan läsas på stiftelsens hemsida www.rattstatensvanner.se. 
 
 
 

Hoten mot demokratin  
Ett seminarium om statsskickets grundvalar 

Måndag 4 november 2019 
 
 
 Rättsstat och demokrati är i dagens Sverige två ömsesidigt förstärkande företeelser och 
ideal där den politiska makten utövas av folkvalda med hjälp av lagstiftning och ett 
rättsväsende som ser till att lagstiftningen får praktisk verkan och samtidigt kontrollerar 
myndigheternas maktutövning. Det demokratiska styrelseskicket är således intimt 
sammanflätat med en rättsstatlig praktik, något som kommer till uttryck redan i 
regeringsformens första paragraf där det anges att den offentliga makten utövas under 
lagarna. Men vad händer om demokratin förändras eller till och med förvrids till något annat 
än det ideal som vi hittills haft? Vi ser att det såväl inom EU som internationellt växer fram 
politiska rörelser som inte fullt ut tycks respektera rättsstatens gränser för utövandet av 
politisk makt.  
 
Seminariet avser att bland annat diskutera vilka hoten mot demokratin är och hur 
allvarliga de är, vilka erfarenheter man kan dra av utvecklingen i andra länder och 
belysa vad dessa kan innebära för de rättsstatliga värdena.   
 
Bland de frågeställningar som seminariet tar upp finns de populistiska politiska 
riktningarnas inverkan på demokratin, utvecklingen inom EU och internationellt, hur 
robust det svenska valsystemet är att möta försöka att manipulera val, vad vi 
medborgare kan göra för att förstärka demokratin och hur stort hotet mot demokratin 
kan sägas vara idag. Ett antal inledare med olika erfarenhet och perspektiv presenterar 
under eftermiddagen sina reflektioner på tematiken. Dagen avslutas med ett 
panelsamtal där insikter utbyts och perspektiv bryts och där seminariedeltagarna kan 
ställa frågor och komma med egna reflektioner. Vi hoppas på ett givande samtal!   
 



 

Stiftelsen Rättsstatens Vänner 

 
 
Paneldeltagare:  
Anna Nyqvist, kanslichef Valmyndigheten 
Något om hoten mot de fria  valen såsom myndigheten definierar dem 
 
Olof Petersson, statsvetare 
Svensk demokrati 100 år. Vad  hände? 
 
Göran Rosenberg, författare/journalist 
När det offentliga samtalet tystnar. Medierna, rättsstaten och demokratin 
 
Annika Ström Melin, journalist med inriktning på Europafrågor 
Striden om rättsstatens principer i EU 
 
Erik Åsard, prof. em. i nordamerikastudier med inriktning mot statskunskap 
 Högerpopulismen i Europa och USA 
 
Moderator är justitierådet Thomas Bull 
 
 
 
Program: 
Från 13.00 samling 
13.15 Inledningsanföranden 
14.30 Kaffepaus 
15:00 Debatt mellan paneldeltagarna 
15:30 Allmän diskussion 
Seminariet avslutas senast 17.00 
 
Seminariet äger rum 4 november 2019 i City Conference Norra Latin, Drottninggatan 71 B, 
Stockholm  (uppgift om seminarierum anges på informationstavlor vid entrén) 
 
Anmälan om deltagande i seminariet skall göras senast fredagen den 25 oktober 2019 till 
sekreteraren i Stiftelsen Rättsstatens Vänner Ewa Waites. Anmälan görs i första hand via e-
post under adress ewa@waites.se, eller annars per telefon 070 7356278.   
 
 
 

Seminariet genomförs med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse. 
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